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Ovanligt het sommar i Spanien
Jag skriver huvuddelen av detta nyhetsbrev från ett varmt och svettigt Madrid. I år kom
hettan från Sahara ovanligt tidigt till Spanien. Under eftermiddagen när gatorna har
värmts upp av solen och luftkonditioneringarna når termometern flera grader över 40strecket. Då är det bara turister och galna hundar som syns ute. Jag gillar värme men
det går en gräns vid 36,5 grader. När luften är varmare än kroppen. Att det blir hett i
Spanien under högsommaren är förstås inget nytt. Men det brukar dröja till slutet av juli
innan värmen når över 40-grader. Klimatförändringarna sägs vara anledningen till
förändringen, vilket jag tog upp i en tidigare krönika, fortfarande lika
aktuell: www.sydsvenskan.se/varlden/bara-galna-hundar-och-turister-ar-ute/

Skattesänkningar svar på grekisk oro
I början av juli meddelade premiärminister Mariano Rajoy att hans regering genomför en
skattesänkning som gäller retroaktivt från och med den 1 juli. I regionalvalen i maj fick
det konservativa regeringspartiet Partido Popular betala för partiets
korruptionsskandaler. Tidpunkten för skattesänkningarna är därför noga planerad med
tanke på höstens viktiga parlamentsval. Samtidigt som grekerna köar framför tömda
banker får spanjorerna nu dela på 1,5 miljarder euro. Och mer ska det bli, lovade
regeringschefen, om han som han uttryckte det, får fortsätta sin framgångsrika stabila
ekonomiska politik. I rikspolitiken är ekonomin alltid den viktigaste frågan. Partido
Popular är därför långt ifrån uträknade inför valet i höst. Avgörande för vem som kan
bilda regering är hur stort missnöjespartiet Podemos blir. På torsdagsmorgonen den 9
juli, precis nyanländ från ett hett Madrid till ett härligt regnsvalt Stockholm, medverkade
jag i SVT Gomorron där jag analyserade Greklandkrisens påverkan på Spanien.
Inslaget inleds med en rapport från Grekland och ligger 4:30 minuter in på denna
länk. www.svtplay.se/klipp/3093210/direkt-fran-aten

Nytt politiskt landskap har formerats
Regionalvalet och kommunalvalet som hölls i slutet av maj innebar att tvekampen
mellan det konservativa Partido Popular (PP) och Socialistpartiet (PSOE) bröts av det
nya vänster- och missnöjespartiet Podemos, men också av det socialliberala partiet
Ciudadanos som gick starkt framåt bland borgerliga väljare som fått nog av korruptionen
inom regeringspartiet Partido Popular. Nu har de nyvalda regionala parlamenten
samlats. Det har blivit maktskifte i många regioner och städer. Regionalvalet gav
Spanien ett nytt politiskt landskap. Från att tidigare ha varit två är det nu fyra partier som
måste göra upp om vem som ska styra. Utvecklingen är spännande och bra för Spanien.
De gamla partierna tvingas föryngra sig. De nya partierna har ökat intresset för politik.
Partierna tvingas till kompromisser och uppgörelser över partigränserna. Parlamenten
och därmed väljarna får mer inflytande som en följd av Podemos och Ciudadanos
inträde i politiken. Insynen i beslutsfatandet ökar. Korruptionen minskar. Mer om valet
finns på: www.spanienportalen.se

Nya borgmästare i alla större städer
Lördagen den 14 juni samlades de nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna i landets
drygt 8100 kommuner för att välja borgmästare. Resultatet av kommunalvalen blev att
borgmästare byttes i storstäder som Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla.... Undantaget
av de större städerna är Málaga. Där valde Ciudadanos att stödja borgmästaren
Fransisco de la Torre från Partido Popular som därmed kan sitta kvar ytterligare en
period. I både Madrid och Barcelona kommer den nya borgmästaren från
vänstervalallianser där Podemos ingår, och har kunnat vinna tack vare stöd från PSOE.
I andra städer har PSOE:s kandidat vunnit borgmästarposten tack vare stöd från
Podemos eller Ciudadanos. Speciellt tydligt blev inslaget av personval i Madrid där
konservativa borgmästarkandidaten Esperanza Aguirre tvingades bort. Aguirre har varit
en maktpolitiker med mycket oegentligheter i bagaget. Alla hennes närmaste
medarbetare har kopplats till korruption och själv smet hon från polisen för att slippa
nykterhetskontroll. I stället blev det Manuela Carmena från valplattformen Ahora
Madrid, där Podemos ingår, som blivit Madrids nya borgmästare med stöd av PSOE.
Manuelas popularitet är större än Podemos. Många som röstade på henne kommer inte
att rösta på Podemos i riksvalet. Även stadshuset i Barcelona har fått en borgmästare,
Ada Calau som var kandidat för en valplattform där Podemos ingår. Hittills har Ada
Calaus mest uppmärksammade beslut varit att stoppa alla nya hotellbyggen för att
begränsa billighetsturismen.

Katalonien delat inför regionalval
Om inget oväntat händer går katalanerna till val den 27 september. Redan nu har
uppladdningen startat. Den katalanska regionalpresidenten Artur Mas vill att valet
ska kunna tolkas som en folkomröstning som ska visa att det finns en majoritet
som vill att Katalonien ska bli självständigt. Just nu pågår förhandlingar och
diskussioner mellan politikerna om hur vallistorna ska se ut. Blir det en samlad
lista för separatisterna eller blir det splittrat. Artur Mas egna valallians CiU har
redan delats upp i två partier. Podemos uppdykande har lett till ett växande stöd
för en federal lösning. Jag har följt och rapporterat om utvecklingen under många
år. På länken ligger en rapport från omröstningen som hölls i november förra året
och som ledde fram till att regionalvalet nu har tidigarelagts till
september: www.sydsvenskan.se/varlden/folkomrostningen-blev-radgivandeundersokning/

Omstridd lag slutligen införd
Den 1 juli trädde den konservativa regeringens nya medborgarskyddslag i kraft.
Motståndarna har kallat lagen för munkavlelagen. När lagen presenterades som förslag
av den kontroversiella inrikesministern för ett år sedan innehåll den så många hårda
restriktioner att den hotade yttrandefriheten. Men sedan dess har lagen skrivits om och
förmildrats rejält under behandlingen. Många missuppfattningar om vad den nya lagen
egentligen innebär lever dock vidare. Bland annat att det skulle vara straffbart
att "skända Spanien" som det stod i lagförslaget från början. Likaså har bötesbeloppen
mildrats rejält. Men den nya lagen innebär att det numera blivit polis i stället för
domstolarna som utdömer böter för brott som sker i samband med demonstrationer.
Den anklagade har därmed förlorat möjligheten att få saken rättsligt prövad vilket hotar
rättssäkerheten. Det är allvarligt. Likaså har möjligheten att fotografera polisen under
demonstrationer beskurits vilket inskränker pressfriheten. Så här skrev jag om den nya
lagen när den presenterades för parlamentet: www.sydsvenskan.se/varlden/protestermot-fotoforbud-och-vattenkanon/

Spaniens största fiesta fångar media
Just nu när detta skrivs pågår San Fermin i Pamplona. Den världsberömda fiestan ger
deltagarna en möjlighet att pröva sitt mod genom att springa framför tjurar. San Fermin
är Spaniens största fiesta och har lyckats fånga världsmedias intresse. Varje dag från 7
till 14 juli sänder de stora nyhetsbyråerna ut rapporter från tjurrusningarna. Men fiestan i
Pamplona erbjuder mycket mer än möjligheten att bli stångad av en tjur. Den som vill
läsa mer om San Fermin hänvisas till min bok ”Fiesta-Spaniens folkfester och
traditioner” som innehåller ett stort kapitel om San Fermin. På länken finns en krönika
jag skrev för två år sedan om Pamplona, den gäller
fortfarande www.sydsvenskan.se/varlden/tjurrusningen-en-ren-dumhet/

USA öppnar ambassad i Havanna i juli
Den 20 juli öppnar de forna fienderna Kuba och USA ambassader i varandras länder. Att
USA:s flagga kan hissas i Havanna och Kubas flagga i Washington har förstås ett
symbolvärde. En stor framgång för Vatikanen som medlat. Men fortfarande gäller stora
delar av lagstiftningen som reglerar USA:s ekonomiska sanktioner. Barack Obama vill
normalisera relationen med Kuba, det är en del i hans avspänningspolitik och ger USA
bättre anseende i Latinamerika. Men det är kongressen som måste godkänna en
lagändring, och där har republikanerna majoritet. Vem som blir USA:s nästa president
kommer också att få ett avgörande för USA:s fortsatta Kubapolitik. Blir det kanske en ny
Clinton eller en ny Bush? Här är information på engelska om USA:s relation till Kuba:
http://havana.usint.gov/

Kuba slog rekord med 3 miljoner turister
Slutsiffran för antalet utländska turister till Kuba under 2014 presenterats nyligen och
hamnar på 3001 958 turister. Ett rekord. I Karibien är det nu bara Dominikanska
Republiken med cirka fem miljoner turister om året som har fler besökare. Och ökningen
fortsätter. Den kubanska turistmyndigheten räknar med att Kuba ska vara största
turistdestinationen i Karibien om bara några år. Framför allt är det öppningen mot USA
som ökat de utländska besöken. I USA har Kuba blivit hetaste resmålet. Allt fler inser
också att det gäller att åka till Kuba så fort som möjligt innan förändringarna blir för
stora. Nyheten om turismen förmedlades Prensa Latina, Kubas nyhetsbyrå som ger en
annorlunda bild av tillståndet i världen: www.prensa-latina.cu

Möjlighet att följa med mig till Kuba
Det är nu spikat att jag kommer att leda en resa till Kuba under kommande vintersäsong.
Jag har tidigare varit ciceron och färdledare för fyra resor till Kuba med resebyrån
Iventus Travel som arrangör. Denna resa kommer att ha samma unika upplägg. Vi reser
ut från Sverige och landar i östra Kuba och färdas sedan genom landet under två
veckor. De sista sex nätterna bor vi i Havanna. Att boka de klassiska hotellen och
krogarna har blivit svårare och svårare som en följd av alla nordamerikanare som nu
kommer till Kuba. De har fickorna fulla av dollar och prioriteras. De flesta svenska
researrangörer tvingas därför numera nöja sig med att erbjuda det som blivit över efter
jänkarna. Men tack vare att vi gjort fyra likadana resor tidigare och att vi samarbetar med
den bästa lokala agenten kan vi även denna gång erbjuda det bästa av det bästa som
Kuba kan erbjuda. Därmed kommer vi nära Kuba och får veta vad Kuba är på väg. Mer
information om resan finns på länken: www.iventustravel.se/kuba-en-fard-genomhistorien

Latinamerikas egna påve vill också till Kuba
Sedan han tillträdde som påve har Francisco visat stort intresse för Latinamerika. Han är
själv från Argentina och som jesuit har han vigt sitt liv åt att verka för de fattiga och
arbeta mot orättvisor. Sin andra resa till Latinamerika genomförde han i början av juli då
han besökte Ecuador, Bolivia och Paraguay. I september kommer han till Kuba som har
har stort intresse för men också till USA. Det ärvatikanen som varit pådrivande i
förhandlingarna mellan Obama och Castro och som lett fram till upptinade relationer.
Enligt en ny undersökning som publicerades i början av juli finns 40 procent av världens
katoliker i Latinamerika. 69 procent av Latinamerikas befolkning är utövande
katoliker. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2015/outside/documents/papafrancesco-cuba-usa-onu-2015.html

Succé för resa till Centralamerika
I januari 2016 leder jag en historisk resa genom Centralamerika som blev fullbokad bara
en vecka efter att den släpptes. Därför har det nu spikats att det blir en extra avgång i
februari. Resan som går mellan 8-24 februari produceras av resebyrå Iventus Travel i
samarbete med SvD accent. Att genomföra en liknande resa på egen hand är mycket
komplicerat och tidskrävande. Speciellt med samma säkerhet och höga standard är det
omöjligt till samma pris. Nu finns en unik chans att hänga med! Mer information om
resan finns på länken www.iventustravel.se/svdcentralamerika

Slutligen vill jag önska alla en god sommar!
På återseende! ¡Hasta pronto!

